Behaviour
Policy
Summary
2018–2019
(Punjabi)

1

ਵੈਸਟਮ ਿੰਸਟਰ ਸਕੂਲ ਮਵਹਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੰਖੇਪ ਮਿਆਨ
ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਸਿੱਮਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ.

ਅਸੀ ਂ ਮਵਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਕ ਸਾਡੇ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ ਅਮਿਹੇ ਮਵਵਹਾਰ ਨੂਿੰ ਮਵਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮਿਤ ਵਰਤਾਓ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਮਿਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ੈਂਿਰ ਸੁ ਰਿੱਮਖਅਤ ਅਤੇ ਸਮਤਕਾਰ ਮਹਸੂ ਸ ਕਰਦੇ ਹਨ.

S - ਸੁਰਿੱਮਖਅਤ
H - ਖੁਸ਼ੀ
ਅਤੇ
ਐਲ - ਲਰਮਨਿੰਗ
ਟੀ - ਇਕਿੱਠੇ ਮ ਲ ਕੇ

ਵੈਸਟਮ ਿੰਸਟਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ ਿਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁ ਿੰਝਲਦਾਰ ਲੋ ੜਾਂ ਹੁਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ
ਦੇ ੁਕਾਿਲੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂਿੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਮਵਿੱਿ ਵਧੇਰੇ ੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਾ ਮਲਆਂ ਮਵਿ ਮਵਮਦਆਰਥੀ, ਾਮਪਆਂ /
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿੱਖਰੀ ਯੋਿਨਾ ਮਤਆਰ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ.

ਸਟਾਫ ਸਕਾਰਾਤ ਕ, ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣ ਦੁਆਰਾ ਇਿੱਕ ਿਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪਰਿਿੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ ਮਨਰਿੰਤਰ ਅਤੇ ਿਿੰਗੇ ਮਵਵਹਾਰ ਨਾਲ ਮਨਪਟਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ.

ਵੈਸਟਮ ਿੰਸਟਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਤਿੰਨ ਮਨਯ ਹਨ:
• ਅਸੀ ਂ ਮਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਦੂਸਮਰਆਂ ਨੂਿੰ ਮਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇਿੱਥੇ ਹਾਂ
• ਅਸੀ ਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਿੇ ਦਾ ਸ ਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਂ ੇ ਹਾਂ
• ਅਸੀ ਂ ਇਿੱਕ ਦੂਿੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰ ਾਹੌਲ ਦਾ ਸਮਤਕਾਰ ਮਦਖਾਉਦ

ਇਨਾ
ਵੀਵੋ ਪੁਆਇਿੰਟ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਠ ਸ਼ੁਿੱਕਰਵਾਰ - ਟੀਟੀਐਫ
ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਘਰ
ਪੀਅਰ ਉਸਤਤ ਅਸੈਂਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਟੀਮਫਕੇਟ
ਪਰਸਤੁ ਤੀ ਮਦਵਸ
ਘਰ / ਸਕੂਲੀ ਡਾਇਰੀਆਂ ਮਵਿੱਿ ਸੁ ਨੇਹੇ
ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਦਨ ਦੇ ਅਿੰਤ ਤੇ ਗਿੱਲਿਾਤ
ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਨੂਿੰ ਆਸਕਰ - ਸਾਲਾਨਾ
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ਇਨਾ ਦੇ ਦੌਰੇ

ਨਤੀਿੇ
ਿੇਤਾਵਨੀ 1
ਿੇਤਾਵਨੀ 2
ਿਾਲਗ ਭਾਸ਼ਣ
ਪਾਰਮਕਿੰਗ (ਦੂਿੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਮਵਿੱਿ) ਿਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ

ਾਮਪਆਂ / ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਮਲਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰ ਕਰਨਾ
ਇਹ ਹਿੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਮਕ ਘਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮਵਵਹਾਰ ਮਵਿੱਿ ਸੁ ਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮ ਲ ਕੇ ਕਿੰ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਸਟਾਫ਼ ਅਸਧਾਰਨ ਮਵਹਾਰ ਿਾਂ ਮਿਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਿਰਿਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਪਰਕ ਿਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਮਸ਼ਸ਼ ਕਰੇਗਾ. ਿੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ੀਮਟਿੰਗ
ਦਾ ਪਰਿਿੰਧ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ.

ਅਲਮਹਦਗੀ
ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮਥਤੀਆਂ ਮਵਿ ਗਿੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਨੂਿੰ ਿਾਹਰ ਕਿੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. SLT ਦੇ ਇਿੱਕ ੈਂਿਰ
ਇਸ ੁਿੱਦੇ 'ਤੇ ਿਰਿਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਿੇਦਖਲੀ ੀਮਟਿੰਗ ਲਈ ੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਾਮਪਆਂ / ਮਨਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ.

ਮਵਰੋਧੀ ਧਿੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ - ਸਾਡੀ ਮਵਰੋਧੀ ਧਿੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇਖੋ
ਂ ਾ. ਇਹ ਇਿੱਕ ਪੂਰਨ ਸਕੂਲ ਦਾ
ਵੈਸਟਮ ਿੰਸਟਰ ਸਕੂਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਿੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀ ਂ ਿਲਾਉਦ
ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਿੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂਿੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ. ਧਿੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ (ਸਾਈਿਰ-ਧਿੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ
ੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ ੇਤ) ਨੂਿੰ ਸੀਨੀਅਰ ੈਂਿਰ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ.

Ofsted ਹਵਾਲਾ:

ਮਵਮਦਆਰਥੀ ਦਾ ਮਵਹਾਰ ਿੇਮ ਸਾਲ ਹੈ. ਮਵਮਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂਿੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕ ਦੁਆਰਾ ਮਦਲਿਸਪੀ ਅਤੇ ਿੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਿਾਲਗਾਂ
ਦਾ ਮਧਆਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਿੋ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇਿੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮਨ ਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿੰ ਕਰਦੇ
ਹਨ. (ਨਵਿੰਿਰ 2017)

ਸਾਡੀ ਮਿਵਹਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ www.thewestminsterschool.co.uk ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ
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